
DZIAŁ NAUKOWY. 
2 DZIEJÓW RUMUNII 

Pochodzenie Rumunów. — Język rumuński 
Organizacya szlachectwa. — Dzie- 

je polityczne. 
Na pierwszy plan w sprawie bałkańskiej 

wysunęła się dziś zachowująca się dotąd bicr- 
mc Rumunia, która, wyzwoliwszy się z pod o- 

pieki niezbyt przedsiębiorczej dyplomacyi au- 

striackiej, świeża i nie zmęczona, clice decy- 
dującą rolę odegrać na Bałkanach. 

O Rumunii wogóle mało się w Europie 
nu wi. Co to za kraj, jaka jego przeszłość, kto 
go zamieszkuje? Rumuni sami uważają się za 

potomków dawnych Rzymian, nazywają sję 
Komanami, a kraj swój “Romanie-’. Wołocha- 
mi nazywali ich Słowianie, oznaczając w ten 
sposób ich italskie pochodzenie. Zdania uczo- 

nych różnią się. Miklosić i Szafarzyk mają 
Rumunów za zlatynizowanych Daków, inni u- 
w ażają ich za potomków dawnych rzymskich 
kolonistów, zebranych z różnych części świa- 
ta i osadzonych tu przez cesarza Trojana. Jak 
już rzeczy się miały, pewne jest, że prócz ję- 
zyka, niewiele łacińskiego w Rumunach zo- 
stało. I gdyby nawet Rumuni byli potomkami 
dawnych rzymskich kolonistów, to 7 napisów 
na nagrobkach tych kolonistów przekonać się 
możemy, iż przyszli oni przeważnie z* Malej 
Azy i, z Hiszpanii, z Francyi, z Dalmacyi, ziem 
bałkańskich, a tylko w bardzo niewielkiej ilo- 
ści z Włoch. Byli wprawdzie obywatelami 
rzymskimi ale nie byli Rzymianami. To wyja- 
śnia, skąd w rumuńskim języku wzięło się ty- 
le słów zupełnie obcego pochodzenia, z żadne- 
mi zródłosłowami rumuńskiemi nie spokrew- 
nionych. Prócz tego jest w nim jakich dwie- 
ście starodackich wyrazów, nic zdradzających 
najmniejszego pokrewieństw^ z żadnym z ży- 
wych jeżyków europejskich.' 

.lęzyk rumuński został jako taki uznany 
dopiero z początkiem XIX w. Do tego cza- 

su znajdował się pod wpływem języków sło- 
wiańskich i nowo-greckiego; język urzędowy 
i kościelny był słowiański, po rumuńsku zaś 
niowił tylko lud. Około 1820 r.f kiedy Rumu- 
nią zaczęli władać rumuńscy książęta, zaczęto 
pracować nad wskrzeszeniem rumuńskiego ję- 
z\ ka, przedewszystkiem więc usunięto kyryli. 

a u a jej miejsce wprowadzono łacińskie 
czcionki. 1 rudno było ustalić pisownię. W ję- 
zyku rumuńskim są dwugłoski niezdecydowa- 
ne. trudne do wyrażenia zwykłemi literami, 
nie wiedziano tedy, jak je pisać. Na wielkie 
trudności napotkano też przy oczyszczeniu ję- 
zyka z obcych naleciałości; jedni dopomagali 
somc łaciną a usuwali wszystko inne, drudzy 
uzupełniali język rumuński wyrazami i zwro- 
tami włoskiemi lub francuskiemi; rzecz była 
niełatwa, ponieważ sam język naukowo nic 
był i dotychczas nie jest należycie zbadany. 
Pierwiastki obce pochodzą nietylko ze sło- 
wiańskich języków, ale niemniej z tatarskie- 
go, tureckiego, węgierskiego, a nawet cygań- 
skiego; co Z tego wszystkiego lepsze, nie wia- 
domo, gdyby jednak przyszło z rumuńskiego 
języka usunąć wszystkie obce naleciałości, 
może być że nawet do porozumiewania się w 

zakładzie głuchoniemych język ten nie wy- 
starczyłby. 

Kumuński lud dzieli się na dwie kasty, a 

mianowicie na chłopów i bojarów; ci ostatni, 
pewien rodzaj szlachty, pochodzą z XV wie- 
ku. Do tej pory bojarem, czyli — jak w Ru- 
munii się mówi “bojerem” — był każdy, kto 

broń. Kto na wojnę wyruszał z wojen- 
nym wozem, zaprzężonym w woły (bovis lie- 
ru*o był bojarem, kto stanął konno, był ka- 
walerem (cavalli herus). Tytuły te miały zna. 
cienie tylko na czas wojny i tylko wówczas 
ta szlachta wolna była od płacenia podatków. 

I o szlachectwo nie było dziedziczne. Do- 
p:cio wołoski hospodar ks. Radu IV zaprowa- 
dził szlachectwo. Bojarowie dzielili się wów- 
czas na trzy klasy z dziewiętnastu tytułami. 
Do pierwszej klasy należeli: wielki ban, czyli 
namiestnik kraju, wielki wornik, czyli mini- 
ster spraw wewnętrznych, wielki logothes. 
minister sprawiedliwości, wielki spatar, gene- 
ralisimus, wielki wcstjar, minister skarbu, i 
wielki postełnik, który to dziwny tytuł ozna- 
czał ministra spraw zewnętrznych. C dostoj- 
nicy tworzyli pierwszą klasę bojarów. Druga 
klasa składała się 7. sześciu wysokich urzędni- 
ków: w ielki aga był dyrektorem policyi, a za- 
razem łowczym, wielki paharnik podczaszym, 
wielki chueiar dostawcą armii, wielki stolnik 
intendantem dworu, wielki cornmis koniu- 
szym, a wielki kaminar był komendantem 
przybocznej gwardyi. Bojarowie drugiej kla- 
sy mieli prawo nosić srebrne laski, ale musie- 
h golić brody, do której mieli prawo tylko bo- 
ja i o wie pierwszej klasy*, prócz tego wolno int 
i»ylo brać udział w naradach bojarów pierw- 
szej klasy, zabierali głos jednak tylko na 4>v- 
tanie a glos ich o niczcm nic rozstrzygał. 
1 rzccia klasa bojarów miała dostęp do narad 
tylko wśród wyjątkowych okoliczności, a na- 
leżało do niej siedmiu dostojników: wielki 
scrdar, czyli dowódzca jazdy, wielki slandjar, 
marszałek dworu, wielki pitar, intendant woj- 
skowy, wielki armasz, zarządca więzień, wiel- 
k* satar, obożny i wielki odźwierny, czyli 
mistrz ceremonii, a wreszcie chuciar, czyli do- 
zorca magazytióu* wojskowych. 

Godności tc hospodar nadawał raz na rok, 
kto jc jednak raz sprawował, temu pozostawał 
ty tu i na całe życie. To było końcem rumuń- 
skiej dcmokracyi. Doszło wreszcie do tego, iż 
godność "hospodara** kupowano w Stambule; 
od 1771 r. wysyłała Porta do Rumunii Gre- 
ków. którzy wprawdzie mieli tytuł “hospoda- 
rów”. vv rzeczywistości jednak byli dzierżaw- 
cami, mającymi prawo przez trzy lata ssać 
wedle woli Multany i Wołoszę. Ci ludzie 
sprzedawali bojarstw'o byle komu, przez co 
znaczenie szlachectwa podupadło zupełnie. 

W 1831 r. zorganizowano i uporządkowa- 
no szlachtę rumuńską za przykładem szlachty 
rosyjskiej. liojarstwo przestało'być zamknię- 
tą kastą, ale zmieniło się w jakiś związek, do 
którego wstępował każdy, kto osiągnął z góry okt cśloiiy urząd. W 1865 r- naliczono w Wo- 
foszy 3,200, w Multanach 2,800 bojarskicli ro- 
dów. 

ZACHOWANIE DYETY WARUNKIEM 
ZDROWIA. 

**l’iała suche trwają najdłużej.” 
I w rzeczywistości często ludzie szczupli 

0 wyglądzie zasuszonym najlepszcm cieszą się 
zdrowiem i długo żyją. 

Zbytnie przesycanie tkanek naszego orga- 
nizmu płynami, powoduje zaburzenia w krą- 
żeniu krwi, a więc złe odżywianie komórek, 
nagromadzanie się tłuszczu, skłonności do ob- 
fitych wydzielin: katarów różnych organów. 

W większości też chorób zwykle pobu- 
dzamy 2 główne organy wydztclnicze: skórę 
1 nerki do odwadniania naszego ustroju. 

W chorobach przemiany materyi: otłu- 
szczeniu, cukrowce, stosujemy często t. zw. 

suchą dyetę. 
I’ewny stały dopływ wody lub płynów 

jest naturalnie niezbędny dla rozpuszczania 
soli, przyjmowanych w pokarmach i dla bu- 
dowy komórek oraz v*ydzielania be/.użytecz- 
nycm składników pokarmowych. Ale nawet i 
stałe pokarmy zawierają pewną ilość wody. 

Komórki wchłaniają wodę przez powłokę 
swą (zjawisko osmozy), o ile zachowane są 

pewne warunki składu chemicznego krwi, o ile 
procent soli jest wyższy lub niższy od normy, 
to wnet zaburzenia we wchłanianiu wody mo- 
żna zauważyć. Kto jada dużo słonych pokar- 
mów. ten wywołuję sztuczne pragnienie i spro- 
wadza zaburzenia w rnlżywianiu swoich ko- 
mórek. Sole wydzielane są przeważnie przez 
nerki, narażamy więc ten organ na pracę nad 
siły, rezultatem zaś tej ostatniej jest częste nie- 
domaganie nerek. 

Najmniej szkodzimy, gasząc pragnienie 
czystą wodą. Już herbata, kawa, piwo, wino 
znaiznic szkodliwsze, i zwykle używane 
bez najmniejszej potrzeby, nawet bez uczucia 
piagnicnia. Wszystkie te napoje, wprowadza- 
jąc do ustroju pewną znaczną ilość soli i po- 
hudzających składników, zamiast gasić pra- 
gnienie. powiększają je. 

V. tych w ięc kilku uwag hygienicznych 
możenn sami wyprowadzić następujące, prak- 
tyczne dla naszego codziennego życia, wnio- 
ski: 

n Spożywanie mięsa powinno być ogra- 
niczone do jednego razu dziennie. Owoce, ja- 
rzyny. sałaty, mleko i mączne potrawy powin- 
n\ stanowić podstawowe pożywienie człowie- 
ka. Mięso bowiem, zawierając nadmiar soli i 
t. z w. ciał ekstra lity w ny cli, pobudza pragnie- 
nie i przeciąża robotą nerki. Jarosze, spożywa- 
jący dużo owoców i jarzyn, 111'e odczuwają pra- 
gnienia, gdyż przyjmują w pokarmach tych 
zupełnie dostateczną ilość wody. 

Ograniczyć należy solenie pokarmów, 
a zwłaszcza domieszki pikantnych korzeni. 
Zwłaszcza tego rodzaju przyprawy szkodliwe 
są dla dzieci. Solić trzeba tylko dla smaku i jak 
można najmniej. Odcedzenie wody przv goto- 
waniu jarzyn jest szkodliwe, pozbawiamy bo- 
wiem pokarmy naturalnych soków i soli. Nie 
odcedzając wody, nie potrzebowaliśmy doda- 
wać soli i innych przypraw dla smaku. 

3> Nic należy wogóle pić bez uczucia pra- 
gnienia, hołdując jedynie przyzwyczajeniu. 
Uwłaszcza przestrzegajmy tego u dzieci. 

Pamiętajmy, że ‘‘ciała suche trwają naj- 
dłużej.” 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
Oprócz “Zgody” tygodniowej Związek 

Narodowy Polski wydaje jeszcze 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 

pismo codzienne, polityczne, społeczne i lite- 
rackie. Prenumerata wynosiła dawniej $^.oo. a 
obecnie została zniżona na $2.00 rocznie. Pół- 
rocznie wynosi $1.00. a kwartalnie 50 centów. 

Dziennik Związkowy wychodzi codzien- 
nie o 8 min stronicach, jest najtaószem pi- 
smem polskiem w Ameryce, kosztuje bowiem 
prawie tyle. co gazeta tygodniowa. 

Kto chce poznać wartość i pożyteczność 
Dziennika Związkowego., niech nadeśle swój 
adres, a otrzyma darmo kilka numerów na o- 
kaz. Bracia Związkowcy, popierajcie swoje 
własne dzienne pismo przed wszystkiemi in- 
ne mi : 

Adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-1408 W. Division St., Chicago, III. 
Potrzeba dla Dziennika agentów we wszy- stkich osadach polskich. Prosimy się zgłaszać 

po informacye i warunki. 

Szkoła Akuazoryl 
• * PMafcia p 

wyr ki p»;«s* 
► miifNr I 

4SSS 

/ 


